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Die avond had
een grote impact op mij;
ik zag het als afscheid,
omringd door vrienden,
familie en sympathisanten.
Ik was enorm voldaan.

Mijn afstudeerproject
rond herinneringen wou ik
graag combineren met
het tragisch ongeval.
Ik knipte geometrische vormen uit
een gigantische papieren filter
met als achtergrond
haar glimlach.
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“You always
have to feel a slightly
uncomfortable” - David Bowie
•
Het is pas wanneer ik uit
mijn comfortzone kom,
dat ik voel dat ik
het uiterste uit
mezelf kan halen.

Mijn afstudeerproject
rond herinneringen wou ik
graag combineren met
het tragisch ongeval.
Ik knipte geometrische vormen uit
een gigantische papieren filter
met als achtergrond
haar glimlach.

Een paar dagen
voor de Kotroute
overleed mijn beste vriendin
en ik had het gevoel
dat ik daar iets mee moest doen.
Ik maakte een totaal nieuw werk
om een ode aan haar
te kunnen brengen.
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